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นโยบายต่อตา้นการรบั-ใหส้นิบนและคอร์รปัช ั่น 

1. หลกัการ 

 ธนาคารมุง่ม ั่นจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต ไมเ่บียดเบียนผู้อืน่ ตรงไปตรงมา ด้วยหลกัการในการต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบ การรบัหรือใหส้นิบน และการคอร์รปัช ั่นถือเป็นเรือ่งผิดกฎหมาย ธนาคารไมส่ามารถยอมรบัใหเ้กดิขึ้นได ้(Zero tolerance) 

ซึง่มหีลกัการก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิธนาคาร (Code of Conduct) 

 นโยบายฉบบัน้ีถือเป็นสว่นเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกจิธนาคาร โดยได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของธนาคารใน

การตอ่ตา้นการรบั-ใหส้นิบนและคอร์รปัช ั่น นอกจากน้ีธนาคารยงัถือปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อตา้นการรบั-ให้สินบน

และคอร์รปัช ั่นในประเทศไทย และประเทศทีธ่นาคารด าเนินธุรกจิดว้ย 

2. ค านิยาม 

3. ขอบเขตการใช้บงัคบั 

3.1 นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใช้กบัธนาคาร และ บคุลากรของธนาคาร 

3.2 นโยบายฉบบัน้ีใช้บงัคบักบับรษิทัในเครือธนาคาร โดยใหแ้ตล่ะบรษิทัในเครือธนาคารน าไปพิจารณาอนุมตัิและประกาศใช้ตาม

ข ัน้ตอนทีก่ าหนด 

3.3 นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใช้กบัผู้ทีม่ีความเกีย่วข้องทางธุรกจิของธนาคาร หรือกระท าการในนามของธนาคาร โดยจะน าไปปฏบิตัิ

กบับุคคลดงักล่าวตามนโยบายน้ีเท่าทีจ่ะสามารถด าเนินการได้ ตามความเหมาะสม และยึดม ั่นในมาตรฐานการรบัผิดชอบต่อสงัคม

เช่นเดียวกบัธนาคาร 

ล าดบั ข้อความ หมายถงึ 

1 สนิบน (Bribery) ทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใด ทีเ่สนอว่าจะให ้สญัญาว่าจะให ้มอบให ้การยอมรบัการให ้หรือ

รอ้งขอสิง่ใดสิง่หน่ึง อนัสง่ผลต่อการตดัสนิอย่างใดอย่างหน่ึงในลกัษณะจูงใจใหก้ระท าการ ไม่

กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบด้วยหน้าที่หรือกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์อนัมชิอบ  

2 คอร์รปัช ั่น (Corruption) การทุจริตโดยใช้หรืออาศยัต าแหน่งหน้าที ่อ านาจ และอทิธิพลทีต่นมีอยู่ เพือ่ประโยชน์

แกต่นเอง และ/หรือผู้อืน่ รวมถงึการเลือกทีร่กัมกัที่ชงั การเห็นแก่ญาติพี่น้อง เพือ่นฝูง 

กนิสนิบน ฉ้อราษฎร์บงัหลวง และความไมเ่ป็นธรรมอืน่ๆ ทีบ่คุคลใดใช้เป็นเครือ่งมือใน

การลดิรอนความเป็นธรรม และความถกูตอ้งตามกฎหมายของสงัคม 

3 ทรพัย์สนิ ทรพัย์และวตัถไุมม่รูีปรา่งซึง่อาจมรีาคาและอาจถือเอาได ้เช่น เงนิ บา้น รถยนต์ 

4 ประโยชน์อืน่ใด เช่น การใหอ้ยูบ่า้นเช่าฟรี การปลดหน้ีให ้การพาไปทอ่งเทีย่ว การรบัสมคัรเขา้ท างาน 

5 บุคลากรของธนาคาร กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั และลูกจา้งของธนาคาร 

6 เจ้าพนกังานของรฐั เจา้พนกังานของรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ เจา้หน้าทีข่ององค์การระหว่างประเทศ ตาม

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

พ.ศ.2561 

7 บริษทัในเครือธนาคาร บรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลในเครือเดียวกนั ตามมาตรา 39 แหง่ประมวลรษัฎากร  

8 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ของธนาคาร 

บคุคลหรือกลุม่บคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิท ัง้ทางตรงและทางออ้ม หรือ

มีผลประโยชน์ใดๆ กบัการด าเนินธุรกจิ และใหห้มายความรวมถงึคูค่า้ ตวัแทน ตวักลาง 

ทีป่รกึษา หรือผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธุรกจิอืน่ๆ ของธนาคาร 
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4. บุคคลทีม่ีหน้าทีร่บัผิดชอบหรือเกีย่วข้อง 

4.1 คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมตัินโยบายน้ี  

4.2 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีค่วบคุม สนบัสนุน และขบัเคลือ่นการปฏบิตัิตามนโยบายน้ีอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง เพือ่ป้องกนั

ไมใ่หเ้กดิการรบัหรือใหส้นิบน และคอร์รปัช ั่นทีอ่าจเกดิจากกระบวนการทางธุรกจิของธนาคารหรือกระบวนการอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบั

ธนาคาร รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนการด าเนินการต่อต้านการรบัหรือให้สินบน และคอร์รปัช ั่นไปยงับริษทัในเครือ

ธนาคาร ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธุรกจิของธนาคาร หรือกระท าการในนามของธนาคาร 

4.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รบัผิดชอบท าให้ม ั่นใจว่าผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนกัถงึและมีความเข้าใจนโยบายฉบบัน้ีโดย

ได้รบัการอบรมอย่างเพียงพอและสม ่าเสมอ และจะต้องปฏิบตัิเป็นแบบอย่างแก่พนกังานในการต่อต้านการรบัหรือให้สินบน และ

คอร์รปัช ั่น 

4.4 บุคลากรของธนาคารจะต้องศึกษาและปฏบิตัิหน้าทีใ่หส้อดคล้องกบันโยบายน้ี กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี 

จะตอ้งรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผา่นช่องทางการรายงานทีก่ าหนดไว ้

4.5 กรรมการผูแ้ทนธนาคารทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัในเครือธนาคารมีหน้าทีส่ือ่สารนโยบายน้ี ใหบ้รษิทั

ในเครือธนาคารมมีาตรฐานในการปฏบิตัเิช่นเดียวกบัธนาคาร 

4.6 ผู้ทีม่ีความเกีย่วข้องทางธุรกจิของธนาคาร หรือกระท าการในนามของธนาคาร ธนาคารจะปฏบิตัิกบับุคคลเหล่าน้ีใหส้อดคล้อง

กบันโยบายฉบบัน้ี ต ัง้แต่เริ่มต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม รวมท ัง้บุคคลเหล่าน้ีจะต้องให้ความ

รว่มมอืในการตรวจสอบสถานะ หรือใหค้ าม ั่นในการต่อตา้นการรบัหรือใหส้นิบน และคอร์รปัช ั่น 

5. แนวทางการปฏบิตัิในการต่อต้านการรบั-ใหส้นิบนและคอร์รปัช ั่น 

5.1 บคุลากรของธนาคาร บรษิทัในเครือธนาคาร จะตอ้งปฏบิตัิตามนโยบายน้ีโดยไมเ่ข้าไปเกีย่วข้องกบัเรือ่งการรบัหรือใหส้นิบน และการ

คอร์รปัช ั่นไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

5.2 บุคลากรของธนาคาร บริษทัในเครือธนาคาร จะต้องไมเ่รียกรอ้ง จดัหา หรือรบัสนิบนเพื่อประโยชน์สว่นตน หรือประโยชน์ของธนาคาร 

หรือประโยชน์ของผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องกบัธนาคาร หรือประโยชน์ของผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องกบัตน ไมว่า่จะเป็นคนในครอบครวั เพือ่น หรือผู้ทีม่ี

สว่นเกีย่วขอ้งในลกัษณะอืน่ใด 

5.3 บคุลากรของธนาคาร บรษิทัในเครือธนาคาร จะตอ้งไมเ่สนอวา่จะให ้สญัญาวา่จะให ้มอบใหส้นิบนแก่เจ้าพนกังานของรฐั หรือ

เจา้หน้าทีภ่าคเอกชนอืน่ๆเพือ่จูงใจใหก้ระท าการ ไมก่ระท าการ หรือประวงิการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่หรือกฎหมาย  

5.4 เมือ่ผูใ้ดพบเห็นการกระท าทีเ่ขา้ข่ายเป็นการรบัหรือใหส้นิบน และคอร์รปัช ั่น จะตอ้งแจง้ใหผู้้บงัคบับญัชา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

หรือช่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ (Whistle Blowing) ทนัที 

5.5 ธนาคารค านึงถงึความเป็นธรรมและปกป้อง ไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการรบัหรือให้สินบน

และ คอร์รปัช ั่น แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหธ้นาคารสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

5.6 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายน้ีใหใ้ช้แนวปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

รวมท ัง้ระเบียบ และคู่มือปฏิบตัิงานของธนาคารที่เกีย่วข้องตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใด ที่ธนาคารเห็นสมควรก าหนดเพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายน้ี 
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6. แนวทางการปฏบิตัิในการต่อต้านการรบั-ใหส้นิบนและคอร์รปัช ั่นในภาคการจดัซ้ือจดัจ้าง 

ส าหรบัความสมัพนัธ์ทางธุรกจิและการจดัซ้ือจดัจ้าง หา้มมีการใหห้รือรบัสนิบนในการด าเนินธุรกจิและการจดัซ้ือจดัจ้างทุกชนิด 

การด าเนินธุรกิจ และการติดต่องานของธนาคารจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ 

การด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

อยา่งไรก็ดี ส าหรบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ท ัง้กอ่นเสนอราคา ระหวา่งเสนอราคา และหลงัการท าสญัญาจดัซ้ือจดัจ้าง บคุลากรของธนาคาร 

และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคารจะต้องไม่ให้ เสนอให้ หรือรบัว่าจะให้สินบน หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการจูงใจให้ 

ร่วมด าเนินการใด  ๆท ั้งในทางตรงและทางอ้อม อนัเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือสมยอมกนัในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั 

อนัน ามาซึ่งความได้เปรียบและได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง หรือการปฏิบตัิตามสญัญา หรือเพื่อรกัษา

ประโยชน์อื่นใดอนัไม่เหมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ท ั้งน้ี เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรบั-ให้สินบนและคอร์รปัช ั่น 

ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งจะตอ้งแจ้งใหผู้บ้งัคบับญัชา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ (Whistle Blowing) ทนัที 

นอกจากน้ี ธนาคารจดัให้มีการสือ่สารหรือประชาสมัพนัธ์นโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตในภาคการจดัซ้ือจดัจ้าง

ใหก้บับุคลากร และผู้ทีม่ีความเกีย่วข้องทางธุรกิจของธนาคาร เช่น การประกาศสือ่สาร การจดัอบรมใหค้วามรูค้วามเข้าใจ การเผยแพร่

ผา่นสือ่ตา่งๆ ตลอดจนสนบัสนุนใหบ้คุลากรของธนาคารไดเ้ข้ารบัการอบรมใหค้วามรูท้ีห่น่วยงานภายนอกจดัขึ้น 

7. การกระท าทีต่้องใช้ความระมดัระวงักรณีทีม่ีความเสีย่งสูงในการรบั-ใหส้นิบน 

 การกระท าดงัต่อไปน้ีเป็นการกระท าที่มีความเสีย่งสูงต่อการรบั-ให้สินบน ซึ่งจะต้องใช้ความระมดัระวงั และปฏบิตัิตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์หรือระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอยา่งเครง่ครดั 

7.1 คา่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

 คา่อ านวยความสะดวก หมายถงึ คา่ใช้จา่ยจ านวนเล็กน้อยทีจ่า่ยแกเ่จ้าพนกังานของรฐัอย่างไมเ่ป็นทางการ ซึง่ผูใ้หไ้มไ่ดม้ีเจตนา

ใหเ้พือ่จูงใจใหเ้จา้พนกังานของรฐักระท าการ ไมก่ระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่แตเ่ป็นการใหเ้พียงเพือ่ใหม้ ั่นใจได้

ว่าเจ้าพนกังานของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้การด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไมต่้องอาศยั

ดุลพนิิจของเจ้าพนกังานของรฐัและเป็นการกระท าอนัชอบด้วยหน้าทีข่องเจ้าพนกังานของรฐัผู้น ั้นรวมท ัง้เป็นสทิธทิีพ่ึงจะได้ตามกฎหมาย

อยูแ่ลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรบัรอง และการไดร้บับริการสาธารณะ เป็นตน้ โดยธนาคารไมม่ีนโยบายสนบัสนุนใหจ้่ายคา่

อ านวยความสะดวกดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิง่ทีย่อมรบัได้ตราบเท่าที่กระบวนการ

ดงักลา่วเปิดใหบ้ริการกบัทุกๆคน หรือท าไดต้ามขอบเขตของกฎหมายในบางประเทศเทา่นัน้ 

7.2 คา่รบัรอง (Hospitality Expenditures) และของขวญั (Gifts) 

 คา่รบัรองและของขวญัเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินกจิกรรมของนิติบุคคลเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการ

แสดงออกทางมารยาทของสงัคม ซึง่ของขวญัอาจอยูใ่นหลากหลายรูปแบบไมว่า่จะเป็น เงนิ สนิคา้ บรกิาร บตัรก านลั เป็นตน้ สว่นคา่รบัรอง อาจ

รวมถงึคา่ทีพ่กั คา่โดยสารส าหรบัเยีย่มชมสถานทีป่ระกอบการ หรือการศกึษาดูงาน คา่อาหารและเครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

 ธนาคารไมม่เีจตนาใหจ้า่ยคา่รบัรองและคา่ของขวญัเพือ่จูงใจใหเ้จ้าพนกังานของรฐักระท าการอนัมชิอบดว้ยหน้าทีแ่ละใช้จ่ายเพือ่

สินบน ดงันั้นมูลค่าหรือราคาของค่ารบัรองและค่าของขวญัจะต้องสะท้อนความสมเหตุสมผลและใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตาม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วฒันธรรม หรือมารยาททางสงัคม ท ัง้น้ี การใช้จ่ายค่ารบัรองและของขวญัจะต้องได้รบัอนุมตัิและเป็นไปตามระเบียบธนาคารที่

เกีย่วขอ้งมกีารบนัทกึคา่ใช้จา่ยตามจรงิและมใีบเสร็จรบัรอง 

7.3 การบริจาคเพือ่การกุศลและการสนบัสนุน 

 การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กรของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือสงัคม แต่การบริจาคเพือ่การ

กุศลอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดงันั้น การบริจาคเพื่อการกุศลดงักล่าวต้องได้รบัอนุมตัิตามที่ธนาคารก าหนดและ

กระท าอยา่งโปรง่ใส พรอ้มกบัมวีตัถปุระสงค์ในการบริจาคทีช่ดัเจน และจะตอ้งไมม่กีารบริจาคใดๆทีท่ าขึน้เพือ่ปกปิดการใหส้นิบน 

 ส าหรบัการสนบัสนุนเงินหรือทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะต้องมีวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน มูลค่าหรือราคาที่ให้น ั้นจะต้อง

สมเหตุสมผล และการสนบัสนุนจะต้องไมเ่ป็นไปเพือ่ใหส้นิบนหรือเพือ่ปกปิดการใหส้นิบน 
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7.4 การบริจาคเพือ่พรรคการเมือง 

 การบริจาคเพือ่สนบัสนุนการด าเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็นการจูงใจผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใหก้ระท าการ

อนัมชิอบด้วยหน้าที ่ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองถือเป็นเจ้าพนกังานของรฐั ธนาคารไมม่ีนโยบายให้น าเงินทุนหรือทรพัยากร

ใดๆ ของธนาคารไปใช้เพือ่สนบัสนุนกจิกรรมทางการเมืองแกผู่ล้งสมคัร 

8. การเบกิจ่ายและการบนัทึกบญัชี 

8.1 การเบกิคา่ใช้จ่ายในกจิกรรมตา่งๆ นัน้ จะตอ้งเบกิจ่ายตามจริง มหีลกัฐานทีส่ามารถตรวจสอบได้ มกีารบนัทึกตามล าดบัเวลาทีถู่กต้อง 

และหากมคีา่ใช้จ่ายใดทีต่้องไดร้บัการอนุมตั ิก็จะตอ้งผา่นกระบวนการตามทีธ่นาคารก าหนด และถกูต้องตามระเบยีบธนาคาร 

8.2 คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากธุรกรรมต่างๆ ต้องมีการบนัทึกบญัชีทีถู่กต้อง ครบถว้น สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องมีการสอบทาน

อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามระเบยีบธนาคารและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

8.3 ธนาคารไมอ่นุญาตให้มีการบนัทึกข้อมูลทีเ่ป็นเท็จ ผิดหลกัการ ไมส่มบูรณ์ หรือตกแต่งบญัชี รวมท ัง้ไมม่ีการบนัทึกรายการนอกบญัชี 

(off-the-book record) เพราะคา่ใช้จา่ยทีถ่กูบนัทกึนอกบญัชีมกัจะถกูใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่รวมถงึการใหส้นิบน 

9. การฝ่าฝืนนโยบาย 

9.1 ธนาคารจะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่บุคลากรของธนาคารผูฝ่้าฝืนการปฏบิตัิตามนโยบายน้ี รวมถงึผู้บงัคบับญัชาโดยตรงที่

เพกิเฉยตอ่การกระท าความผดิหรือรบัทราบวา่มีการกระท าความผดิแต่ไมด่ าเนินการจดัการใหถ้กูต้อง และหากการฝ่าฝืนนโยบายน้ี

เป็นการกระท าทุจริตต่อหน้าที ่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนา ผู้น ัน้จะต้องรบัโทษไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก ตามความ

รา้ยแรงแหง่กรณี 

9.2 ในกรณีทีผู่้ทีม่ีความเกีย่วข้องทางธุรกิจของธนาคาร หรือกระท าการในนามธนาคาร ไมม่ีนโยบายต่อต้านการรบัหรือให้สินบน หรือ

คอร์รปัช ั่น ธนาคารจะจดัใหบุ้คคลเหลา่น้ีเป็นกลุ่มบคุคลทีม่คีวามเสีย่งสูง และจะต้องมีการ Customer Due Diligence อยา่งเขม้ข้นก่อน

เขา้รว่มธุรกจิ 

10. การก ากบั ติดตาม และสอบทาน 

10.1 ธนาคารจะจดัใหม้กีารตรวจสอบและประเมนิมาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมในการตอ่ตา้นการรบัหรือใหส้นิบนและคอร์รปัช ั่น   

10.2 ธนาคารจะจดัใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายฉบบัน้ีตามความเหมาะสม หรืออยา่งน้อยทุกปี หากมกีารเปลีย่นแปลงของ

ปจัจยัตา่งๆทีม่นียัส าคญั เช่น มกีารเปลีย่นแปลงกฎหมาย หรือมาตรฐานการประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง 

 

11. บทเฉพาะกาล 

 กรณีทีม่ีการประกาศใช้หรือมีการแก้ไขกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหน่วยงานทางการ ใหทุ้กหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ถอืปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการทีป่ระกาศใช้โดยทนัทีอยา่งเครง่ครดั 


